


أهـمـيـة الـورشة

هذا  يقوم  اإلئتمان.  ملخاطر  للمرصف  اإلجمايل  التعرض  لتقييم  قاعدة صالحة  يوّفر  أن  يجب  الديون  لتصنيف  سليماً  نظاماً  إن 
يوّفر  وهو  املالية،  األصول  من  وغريها  والتسليفات  القروض  محفظة  يف  اإلئتمان  مخاطر  ومستوى  درجة  تقييم  عىل  النظام 

لإلدارة أداة لإلنذار املبكر حول أي تدهور يف نوعية اإلئتمان.

املخاطر  ومحركات  طبيعة  بتحديد  يسمح  بحيث  اإلئتمان  ملخاطر  الفاعلة  اإلدارة  يف  أسايس  ركن  هو  الديون  تصنيف  نظام 
املخصصات  تحديد  ويف  والتسليفات  القروض  فيها  بما  املالية  األصول  قيمة  يف  التدني  إكتشاف  يف  كذلك  ويسمح  اإلئتمانية، 

الالزمة. الرساميل  ومستوى  املطلوبة 

املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  ومتطلبات  الديون  تصنيف  بأنظمة  املتعلقة  الرقابية  املستجدات  آخر  الورشة  هذه  تناقش 
التخطيط  أن تؤثر عىل عملية  املتطلبات  املتوقعة وكيف يمكن لهذه  اإلئتمانية  الخسارة  املتعلقة بتكوين املخصصات وبإحتساب 

الرأسمايل ألي مرصف.

أهداف الورشة:

يف نهاية هذه الورشة، سيكون املشارك قادراً عىل فهم:

الديون لتصنيف  الفعال  للنظام  األساسية  	 املكونات 
اإلئتمان  نوعية  تحديد  إستعمالها يف  وكيفية  التصنيف  تعريف درجات  	 كيفية 

الالزمة املؤونات واملخصصات  التصنيف يف تحديد  الذي يلعبه نظام  	 الدور 
 	9 املالية رقم  للتقارير  الدويل  للمعيار  التدني وفقاً  إختبارات  إجراء  لكيفية  الجديدة  املنهجيات 

املتوقعة اإلئتمانية  الخسارة  إحتساب  بكيفية  املتعلقة  الحالية  	 التطورات 

املواضيع الرئيسية

الديون 	 ما هو نظام تصنيف 
الداخلية اإلدارة  التصنيف ألغراض رقابية والتصنيف ألغراض  	 الفرق بني 

التصنيف:	  لنظام  األساسية  املكونات 
للنظام البنيوية  الهيكلة  » 

والتقييم التصنيف  منهجيات  » 
املؤثرة يف املخاطر العوامل  » 

ومتطلباته الداخيل  التصنيف  	 نظام 
الديون: الداخيل يف تصنيف  للنظام  األساسية  	 املفاهيم 

التعثر إحتمال  » 
التعثر بإفرتاض  الخسارة  » 

التعثر عند  التعرض  » 
	 إختبارات التدني عىل أساس إفرادي وعىل أساس مجّمع

 	9 املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار  الداخيل يف تطبيق  التصنيف  إستعمال 



الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفون
عىل  بالفائدة  ستعود  لذلك  املصارف.  يف  الديون  تصنيف  أنظمة  جوانب  كافة  لتغطي  هذه  العمل  ورشة  تصميم  	 تم 

التالية: املشاركني من اإلدارات 
اإلئتمان إدارة مخاطر  	 موظفي 

اإلئتمان مخاطر  	 محليل 
املخاطر إدارة  	 مراقبي 

	 موظفي إدارة الرقابة عىل املصارف
الداخليني 	 املدققني 

املصارف	  املاليني يف  املحللني 

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشة

	 ينبغي أن يكون املشاركون يف هذه الورشة من العاملني الرئيسني يف إدارة مخاطر اإلئتمان، وعىل معرفة جيدة بآلية منح 
اإلئتمان.

II	  فيما يتعلق بإدارة مخاطر اإلئتمان. بما فيها مراجعة الديون  كما وأنهم ينبغي أن يكونوا عىل معرفة بمتطلبات بازل 
املؤونات. وتخصيص 

الـمـحـاضـران:

األسـتـاذ ربـيـع نـعـمـة :

	 رئيس دائرة تقييم املخاطر لدى لجنة الرقابة عىل املصارف - لبنان.

	 خبري لدى صندوق النقد الدويل.

	 أستاذ جامعي يف لبنان.

	 مدرب ومحارض معتمد لدى إتحاد املصاف العربية ، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية أخرى.

	 شارك وحارض يف العرشات من الدورات التدريبية واملؤتمرات يف لبنان والعالم . 

 	.)2013 اللبنانية )طبعة  الترشيعات املرصفية  مؤلف كتاب 

:)FRM( األسـتـاذ خـالـد عـبـد الصـمـد

( يف بنك لبنان والخليج - لبنان.  	CRO( رئيس إدارة املخاطر

الدولية لخرباء املخاطر املالية لدى الجمعية  ادارة املخاطر  	 خبري معتمد يف 

( - لبنان  	AUB( استاذ إدارة املخاطر يف الجامعة األمريكية يف بريوت

( بريوت - لبنان  	IFA( محارض يف معهد املحللني املاليني

)  	GARP( عضو يف الرابطة العاملية ملحرتيف املخاطر

لبنان اللبنانية ملحرتيف املخاطر -  الجمعية  	 عضو ومؤسس يف 

	 عضو يف لجنة املخاطر يف جمعية مصارف لبنان

العربية ومؤسسات تدريب عربية واقليمية اخرى. إتحاد املصارف  	 محارض ومدرب معتمد لدى 



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $   للم�ضارف   1100
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1350

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  ح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.14:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

جداً( والإجنليزّية)�ضرورية  العربية  اللغة  لغة: 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510-8 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 

Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
e-mails: training@uabonline.org     workshops@uabonline.org      seminars@uabonline.org     

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

1100 $ for UAB members

1350 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
daily Schedule : from 9:00 am to 14:00 pm.

Workshop languages: Arabic and English (must).

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by transfer to the 

account of the UAB No: 82305-510/8 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website: www.uabonline.org

Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No: 0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

e-mails: training@uabonline.org     workshops@uabonline.org      seminars@uabonline.org     
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



SPEAKERS:

Mr. Rabih Nehme:
Head of Risk Assessment Department at the Banking Control Commission   • 

 of Lebanon (BCCL).
Expert / International Monetary Fund• 
University instructor in Lebanon.• 
Trainer and speaker with the UAB and other training firms in Lebanon • 
Editor of : Lebanese Banking regulations book (2013 Edition)• 

 .
Mr. Khaled Abdel Samad (FRM):

Chief Risk Officer (CRO) at Lebanon and Gulf Bank Sal• 

Certified Financial Risk Manager, Certified Lending Business Banker.• 

Risk Management Instructor at the American University of Beirut (AUB)• 

Lecturer at the Institute of Financial Analysts (IFA)• 

Member in the Global Association for Risk Professionals (GARP)• 

Founding member in the Lebanese Association for Risk Professionals• 

Member in the Risk Committee in the Association of Banks in Lebanon• 

Presented tens of Seminars on topics related Risk Management, Basel II, III Corporate   • 

 Credit, Financial Institutions Management, Corporate Finance, and Financial Derivatives in   

 Lebanon and Abroad. 

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP:

This intermediate level workshop has been specifically designed to cover all aspect of a loan grading systems 
within a bank. Therefore, it will be beneficial to Credit Risk officers, Credit Risk analysts, Risk comptrollers, bank 
Examiners & bank Regulators, Internal Auditors and Financial comptrollers.

PREREqUISITE KNOWLEDGE:

In order to get maximum benefit from this Workshop, Each participant should have basic knowledge of Lending 
activity. Participants should also be familiar with the mechanics of the Credit risk process including loan review 

and allocation of provisions. 



WORKSHOP OUTLINES:

A sound loan grading system should provide a basis for evaluating a bank’s overall exposure to credit risk. 

It evaluates the degree of credit risk in different loans and other asset classes, it also provides management 

with early warnings of any deterioration in the quality of credit. 

Loan grading system is a vital element of effective credit risk management process that captures the varying 

level, nature and drivers of credit risk; sophisticated systems can provide guidance for identifying impairment 

of lending activities and allocating capital. 

This workshop discusses the latest regulatory guidelines for loan grading and the new accounting standard 

on how banks should account for Expected Credit Losses and how these requirements will be factored into 

the capital planning process.

WORKSHOP ObjECTIvES: 

On completion of this workshop, participants will be able to:
Identify the essential elements of an effective loan grading system• 

Understand how a bank defines a loan grade and how it is used to denote loan quality • 

Characterize the role loan grading plays in the allocation of provisions • 

Describe the main features of the new impairment methodologies under IFRS9• 

Describe current developments in the calculation of Expected Credit losses. • 

MAIN TOPICS COvERED:

What is a loan grading System  • 
Differences between Loan classification & Loan Grading• 
Main features of a Loan Grading System:• 

Organizational Structure »

Grading & Rating methodologies »

Risk Factors »

Internal Rating Systems & requirements • 
Developing internal rating systems and the key concepts that underpin internal ratings  • 

 (PD, LGD, EAD) 
Individual & Collective Assessment for impairment• 
Use of Internal Ratings in the application of IFRS9• 




